JÕHVI SPORDIHALLI KASUTAMISE
ÜLDEESKIRJAD
1. Spordihall avatakse tööpäeviti kell 8.00 ja suletakse 22.00, nädalavahetusel avatakse
kell 10.00 ning suletakse kell 20.00.
Riietusruumidesse lubatakse 15 min enne õppetunni / treeningu algust.
2. Kõikides spordihalli ruumides võib harjutada ainult puhastes, kinnistes ja
mittemäärivates sportlikes vahetusjalanõudes.
Spordihalli töötajal on õigus nõuda vahetusjalanõude ettenäitamist ja mitte lubama
puhaste jalanõude puudumisel kasutajat spordihalli ruumidesse.
3. Välisjalanõud tuleb jätta selleks ettenähtud lukustatavatesse kappidesse fuajees või
riiulisse.
4. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordihall ei vastuta. Oma vara hoidmiseks
soovitame kasutada tasuta turvakappe fuajees.
5. Spordihalli kasutaja peab administraatorilt ostma pääsme või registreerima end
treeningrühma broneeringu järgi.
Administraatori käest saab informatsiooni spordihallis toimuva kohta, pileti ja vajalikud
võtmed.
6. Administraator lõpetab piletite müügi 45 minutit enne spordihalli sulgemist.
7. Riietusruumi uksekaardi, riietuskapi ja jalanõudekapi võtme on kasutaja kohustatud
tagastama enne Spordihallist lahkumist administraatorile.
8. Jõusaali lubatakse lapsi alates 14.eluaastast.
9. Spordivõistluste ja muude ürituste ajal võivad pealtvaatajad viibida tribüünil või
pallimängusaalis ainult porivaibaga kaetud aladel.
10. Klientide kaasavõetud lapsed peavad spordihallis viibima täiskasvanu järelevalve all
ja vastutusel ning mitte häirima oma tegevusega teisi treenijaid või rikkuma
spordikeskuse inventari.
11. Spordihalli ruumidesse ei tohi kaasa tuua toitu, klaastaarat või teisi kergesti
purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
12. Spordihallis on keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine,
alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
13. Rulad, jalg- ja tõukerattad palume klientidel jätta selleks ettenähtud kohtadesse.

Jõhvi Spordihalli sisekorra eeskiri (Lisa üldeeskirjale),
põhikooli -, riigigümnaasiumi õpetajatele, spordikooli - ja
klubide treeningrühmade treeneritele.
1. Koolide või spordikooli õpilased pääsevad spordihalli saalidesse koos

õpetaja või treeneriga 5 min enne tunni /treeningu algust.
2.Õpetaja / treener kontrollib, et õpilatel on jalas vahetusjalanõud.
2. Treeningrühma tunni / treeningu lõpetab õpetaja / treener vastavalt
tunniplaanile või ajakavale ning õpetaja / treener lahkub treeningruumist
koos lastega.
3. Õpetaja / treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid saalid
ja olmeruumid õigeaegselt.
4. Vajaliku inventari saab laenutada enne tunni algust spordihalli
administraatorilt ainult õpetaja / treener, kes vastutab vahendite
heaperemeheliku kasutamise ja tagastamise eest
5. Õppetunni / treeningu läbiviimiseks kasutatakse treeninginventari.
Võistlusinventari kasutamine treeningtunnis ei ole lubatud.
6. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb
kasutajale materiaalne vastutus. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb
teatada koheselt õpetajale / treenerile ja spordihalli esindajale.
7. Kogu inventar tuleb pärast treeningut või õppetundi oma kohale
paigutada ning treeningu-/tunnipaik korda seada, sh pallivõrgud.
8. Spordihalli kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.

PALLIMÄNGUVÄLJAKUD
1. Mänguväljakuid kasutatakse vastavalt kehtivale tunniplaanile või ajakavale.
2. Pallimänguväljakutel kasutatakse ainult spetsiaalseid sisejalanõusid.
3. Väljakute ühe harjutuskorra kestus on 60 minutit.
4. Väljakutele vajaliku inventari õppetundideks / treeninguteks paigaldab õpetaja /
treener.
5. Väljakutele vajaliku inventari võistlusteks paigaldab eelneval kokkuleppel läbiviija /
hooldemeister / administraator.
6. Õpetajad, treenerid ja kohtunikud võivad viibida sprotimissaalides ainult
vahetusjalatsites.

JÕUSAAL
1. Alla 15 a. lapsi ei lubata jõusaali ilma treeneri või lapsevanemata, kes vastutavad
nende ohutuse eest.
2. Jõusaali ühe kasutuskorra kestus on 120min.
3. Pärast treeningut paigaldada kõik jõusaali vahendid tagasi selleks ettenähtud
kohtadele.
4. Inventari väljaviimine jõusaalist ja tõstenurgast on keelatud!
5. Jõusaalis on keelatud igasugune müügitegevus
6. Külastajad ja treenerid võivad viibida sprotimissaalides ainult vahetusjalatsites.

VÕIMLEMISSAAL-AEROOBIKASAAL /
PEEGLISAAL
1.Võimlemis-aeroobika - ja peeglisaali ühe treeningkorra kestus on 60 minutit.
2. Võimlemis-aeroobikasaali ja peeglisaali kasutavad treeningrühmad vastavalt kehtivale
tunniplaanile.
3. Õpetaja / treener kindlustab, et tund lõpeb vastavalt tunniplaanile ning õppe- või
treeninggrupp vabastab treeningruumi õigeaegselt.

4. Pärast treeningut paigaldada kõik aeroobikasaali vahendid tagasi selleks ettenähtud
kohtadesse.
5. Aeroobikasaalis võib viibida ainult vahetusjalanõudes.

Jõhvi Spordikooli kasutamise eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks
kõigile külastajatele. Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume
pöörduda spordikooli töötajate poole.
Jõhvi Spordikool jätab endale õiguse korduvalt sisekorra eeskirja
rikkunud isikuid spordihalli mitte lubada.
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